
 

                                          

         

 

REUNIÃO DE PAIS – JANEIRO 2021 

 

- Momento de Oração, Carisma Concepcionista e Projeto Educativo conduzidos 

pela Irmã Helizangela. 

Geral - Selma: 

- De acordo com o Decreto 65.384, as escolas estão autorizadas a atender 35% 

da capacidade de alunos presencial, sendo assim, quem optar por voltar, deverá 

cumprir com as novas medidas e orientações do protocolo:   

▪ Em caso de febre, ou sintomas de gripe não comparecer a escola;  

▪ Trazer de casa garrafa, 2 máscaras (saquinho) e álcool gel; 

▪ Objetos, pertences e uniformes deverão ser higienizados diariamente; 

▪ Comparecer todos os dias e não quando quiser; 

▪ Caso o aluno ou professora testar positivo para o Covid-19, as aulas serão 

suspensas para essa turma; 

▪ Cumprir os horários da nova rotina escolar de meio período. 

- Horários: 

▪ Fundamental: Entrada 7h15 às 7h30 / Saída 11h30 às 12h / Café às 10h 

  Aula on-line: 1º e 2º anos às 8h / 3º, 4º e 5º anos às 9h  (todos os dias); 

▪ Infantil: Entrada 13h às 13h15 / Saída 17h às 17h30 / Café às 15h 

  Aula on-line: 14h (todos os dias). 

 

- Retorno das aulas on-line no TEAMS – 1 de fevereiro  

- Data de retorno Presencial:  

▪ 2º ao 5º anos - em 1 de fevereiro; 

▪ 1º ano - em 8 de fevereiro; 

▪ Ed. Infantil - 22 de fevereiro. 

 



 

                                          

         

 

- Haverá chamada nas aulas on-line e presencial. Para não ficar com falta 

apresentar justificativa por escrito; 

- Pesquisa de quem irá voltar presencial; 

- Compra de uniforme. 

 

Pegagógico: 

- As lições continuarão sendo postadas no portal do aluno, com os links e aulas 

gravadas para apoio (como o ano passado); 

- As aulas on-line serão para introduzir a explicação das tarefas propostas no dia; 

- Os trabalhos avaliativos continuarão sendo solicitado de forma interdisciplinar 

e as avaliações serão aplicadas tanto on-line, quanto presencial; 

- Os alunos do 1º ano não fazem avaliação para compor nota no boletim escolar, 

mas a participação e entregas dos trabalhos avaliativos, compoe o relatório de 

desempenho do aluno para a Secretaria de Ensino; 

- Os alunos do 2º passam a ser avaliados com boletim, o qual precisam atingeir 

uma média bimestral 6,0 (três notas com peso 3); 

- Os bimestres serão fechados dentro dos prazos do calendário, caso o aluno 

esteja com pendências, fará avaliação suplementar recuperar a média. O não 

cumprimento da mesma, poderá acarretar recuperção ao final do ano; 

- Lista de material escolar (providenciar somente o que falta); 

- Compra do Material FTD (providenciar a compra, ou sinalizar o recebimento). 

 

 

 


